تعزيز

الدفاع عن معسكرات التحالف

وبيان أن طاعة األمراء والقادة من طاعة ويل األمر

ر
متخذا من منهج السلف الصالح طري رقا يف النصح
مناصا للحق،
عل أن أكون
ر
فمن فضل اهلل ي
لوالة األمر ،وقد بينت ذلك بيانا واضحا يف رسالتي السلفية (مخسون نصيحة يف أسلوب النصيحة لوالة
األمر).
وقد رأيت ر ردا هزيال ضعيفا حيمل (ولألسف) النفس اإلخواين وخيدم الفكر اخلارجي منشورا
يف الشبكة املرسوقة ،ومل أكن أتوقع يو رما أن يصبح  -من ينتسب للمنهج السلفي  -بو رقا يف نرش أفكار
اخلوارج بني طلبة العلم بحجة التفريق بني طاعة ويل األمر ونوابه ووزرائه ،ثم جيد له من األبوا من
يطبل له وينرش فكره اخلارجي.
أي عداوة إال تصحيح مساره ومسار من يطبل له ويطبل
وليس بيني وبني األخ معاىف حفظه اهلل ي
من أجله يف كيفية التعامل مع والة األمر ونواهبم وأمرائهم وسأنقل لكم من كالمه ما يربهن أنه ومن
عىل شاكلته ومن نرش له يفرقون بني طاعة ويل األمر وبني نوابه وأمرائه ووزرائه.
بل أصبحنا نرى من يطعن يف والة أمرنا ويف جند اإلسالم ومعسكرات املسلمني ثم نرى ونشاهد
املطبل له ،واملشجع له ،بل واملربر له.
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عج ربا (يا أهل السنة) كيف كنا باألمس ننكر عىل من يطعن يف والة أمورنا ونعتربه خمالفا للمنهج
السلفي ،وإذا بنا نرى من أبناء جلدتنا من جيمع األدلة وكالم أهل العلم بحجة (مسألة) اعتقدها
صحيحة يف نظره وهي ر
خطأ ،ثم حيشد هلا األدلة وأقوال أهل العلم ليتشبه باجلامعات املنحرفة التي تسلك
هذا املسلك اخلبيث.
وأعجب من ذلك أن ال جتد من ينكر عليه إال من رحم اهلل.
وما من شك أن اخلطأ والزلل واقع من البرش ال سيام يف املعسكرات وغريها ،ولكننا تعلمنا منهجا
سلفيا يف معاجلة األخطاء ال سيام التي تقع من والة األمر أو من ينوهبم من األمراء والقادة بدون أن نكون
أداة لتضعيف قوة معسكرات املسلمني املرابطة للدفاع عن حياض اإلسالم .

 تفريقهم بني طاعة ويل األمر وبني نوابه ووزرائه :
قال األخ المغالفي – أصلحه هللا ( : -كالمنا واضح أننا ال نتكلم وال نحذر من جميع المعسكرات كما
تدعي  .وقال :وإال فأثر أسامة رضي هللا عنه وأثر أبي شريح العدوي مع األشدق إنما هو في الحكام
والسالطين ألن أثر أسامة في حق عثمان ثالث الخلفاء الراشدين .وأثر أبي شريح مع األشدق في حق
األشدق وهو والي على المدينة من قبل يزيد بن معاوية فكيف ننزل هذه اآلثار ونستدل بها على طاعة
أفراد ال يعتبرون حكاما وال سالطين وال في معناهما).

هذا الكالم واضح ملن تأمله بأن األخ معايف ومن
يشجعه يفرقون يف التعامل مع والة األمر ،فليس عندهم طاع رة للوزراء وال لنواب ويل األمر وال ألي
فرد و يكله ويل األمر .ثم بعد ذلك يقول ( :ومثل هذا التهويل والتضخيم على طريقة اإلخوان).

( :رمتني بدائها وانسلت) ،بل أنت وزمرتك أصبحت تسري عىل منهج اإلخوان ،وذلك
واضح يف طعنك يف أمراء التحالف الذين يف املعسكرات ،وأن الطعن فيهم ليس طعنا يف األمراء
واحلكام ،وأهنم جمرد (أفراد) !.
2

ر
لكثري ممن كنيا نراه عىل املنهج السلفي فأصبح مثال يثني عىل
بل لألسف أصبح هذا املنهج طري رقا
رئيس البالد ويطعن يف نائبه بحجة أنه إخواين ويطعن يف رئيس الوزراء بحجة أنه مؤمتري ،وأن الطاعة
لويل األمر فقط.
ثم رأيت مواقع الفيس بوك طافحة بذلك فهالني هذا املنهج الذي خيالف املنهج السلفي يف كيفية
التعامل مع ويل األمر ونوابه ووزرائه .
وأذ يكر أهل السنة باألدلة الواضحة البينة التي تدل أن طاعة وزراء ونواب ويل األمر هي من طاعة
ويل األمر مامل يأمروا بمعصية وهي كثرية فمن ذلك :

َع ْن َأن َ ِس ْب ِن َم ِ ٍ
ش َ ََك َّن َر ْأ َس ُه َزبِيبَة .رواه البخاري.
اِل َع ْن النَّ ِ ِ يب " قَا َلَ ْ :
اْس ُعوا َو َأ ِطي ُعوا َوا ْن ْاس ُت ْع ِم َل َحبَ ِ ي
ِ
اَّلل " فَقَا َلََ :ي ن ِ ََّب َّ ِ
ْض ِم ي ِي قَا َل َسأَ َل َسلَ َم ُة ْب ُن يَ ِزيدَ الْ ُج ْع ِف ُّي َر ُسو َل َّ ِ
اَّلل َأ َر َأيْ َت ا ْن قَا َم ْت عَلَ ْينَا أم َم ََا ُُ ي َْسأَلُوَنَ
و َع ْن َوائِ ٍل الْ َح ْ َ
ِ
َحقَّه ُْم َوي َ ْمنَ ُعوَنَ َحقَّنَا فَ َما تَأْ ُم ََُنَ ؟ فَأَع ََْ َض َع ْن ُه ُ َّث َسأَ َ َُل فَأَع ََْ َض َع ْن ُه ُ َّث َسأَ َ َُل ِِف الثَّا ِن َي ِة َأ ْو ِِف الث َّا ِلثَ ِة فَ َج َذب َ ُه ْ َاْل ْش َع ُث ْب ُن قَيْ ٍس
َوقَا َلَْ ْ :س ُعوا َو َأ ِطي ُعوا فَان َّ َما عَلَْيْ ِ ْم َما ُ ِ يحلُوا َوعَلَ ْي ُ ُْك َما ُ ِ يحلْ ُ ُْت.
ِ
اَّلل َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو َل َّ ِ
اَّلل عَلَ ْي ِه َو َس َّ ََّل ب َ َع َث َجيْشً ا َو َأ َّم ََ عَلَْيْ ِ ْم َر ُج ًًل َو َأ َم ََ ُ ُْه أَ ْن ي َْس َم ُعوا َ َُل
اَّلل َص ََّّل َّ ُ
ِض َّ ُ
و َع ْن عَ ِ ٍيل َر ِ َ
َويُ ِطي ُعوا فَأَ َّج َج َنَ ًرا َو َأ َم ََ ُ ُْه َأ ْن ي َ ْقتَ ِح ُموا ِفْيَا فَأَ ََب قَ ْوم َأ ْن يَدْ ُخلُوهَا َوقَالُوا ان َّ َما فَ ََ ْرَنَ ِم ْن النَّ ِار َو َأ َرا َد قَ ْوم َأ ْن يَدْ ُخلُوهَا فَ َبلَ ََ ََ ِ َِل
اَّلل عَلَ ْي ِه َو َس َّ ََّل فَقَا َل لَ ْو َد َخلُوهَا َأ ْو َد َخلُوا ِفْيَا لَ ْم يَ َزالُوا ِفْيَا َو ِقَا َل ََل َطاعَ َة ِِف َم ْع ِِ َي ِة َّ ِ
الطاعَ ُة ِِف الْ َم ْع َُو ِ
اَّلل ان َّ َما َّ
النَّ ِ َّب َص ََّّل َّ ُ
ِ
رواه البخاري ومسَّل.
اَّلل َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو َل َّ ِ
اَّلل َو َم ْن َع َِ ِان فَقَدْ
اَّلل َص ََّّل َّ ُ
ِض َّ ُ
اَّلل عَلَ ْي ِه َو َس َّ ََّل قَا َل َم ْن أَ َطا َع ِِن فَقَدْ َأ َطا َع َّ َ
عن َأيب ه ََُْي ََ َة َر ِ َ
اَّلل َو َم ْن أَ َطا َع أَ ِم ِريي فَقَدْ أَ َطا َع ِِن َو َم ْن َع ََص أَ ِم ِريي فَقَدْ َع َِ ِان.
َع ََص َّ َ
وأما أهل العلم فيقول الشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني رمحه اهلل ( :وأما الوزراء واألمراء
واملدراء والرؤساء فهم نواب عن ويل األمر فأمرهم كأمر ويل األمر يطاعون يف غري معصية اهلل) .
مادة صوتية منشورة في شبكة العلوم السلفية http://aloloom.net/show_sound.php?id=27900

.

فاذهب إىل شاك مثلك يشكك السلفيني يف طاعة ويل األمر ونوابه ،فهذه أدلة تدل عىل أنه ال تفريق
يف الطاعة يف غري معصية .
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قال معافى ( :وذلك أنه جعل الكالم في بعض افراد لواء من األلوية كالما في جميع المعسكرات .إذ
ال تالزم بينهما كما هو معلوم عند المنصف ،وذلك أنه قد يفسد لواء ويصلح بقية الجيش .وقد يفسد بعض
افراد الجيش ويصلح البقية ،ومثل هذا التهويل والتضخيم على طريقة اإلخوان).

انطروا كيف يؤكد طريقة اإلخوان املسلمني  ،فهو يرى أن األفراد يف اللواء ال طاعة هلم ،وقس
عىل ذلك أفراد رجال املرور والرشطة فهم أفراد ،ولو جاء أحدهم وطلب جميء األخ معاىف أو طلب
أورا سيارته فلن جييبه ولن يطيعه حتى يكون األمر من ويل األمر مبارشة  ،فهل هذا منهج سلفي ؟!.
فهو يؤكد بأن األفراد ال يمثلون ويل األمر بل أداة وعكاكيز يف يد غريهم فقال :
( وأي جناية على عسكر اإلسالم بالتحذير من طريقة البعض الذين ال يمثلون التحالف من قريب
وال من بعيد .بل هم أداة وعكاكيز في يد غيرهم من أصحاب المصالح من اإلخوان المفلسون .فدع عنك
هذا التهويل والجزاف في القول والغلو في نفر ال يملكون من األمر شيئا).

وهذا تشكيك واضح يف هؤالء األفراد السلفيني وأهنم جواسيس ،وهذه وشاية من خمذل يسكن
يف بالد املهرة ال يعقل وال يدري ما خيرج من رأسه.
وانظر كيف يشكك صاحة يف قادة لواء الفتح ومنهم األخ القائد رداد اهلاشمي حيث قال ( :فما
أدري هل رداد الهاشمي يعتبر عندك من أمراء المسلمين وحكامهم).

وهذا كالم واضح يف تفريق القوم بني طاعة ويل أمر املسلمني وبني نوابه وأمرائه .
قال معافى ( :إذ ال يوجد عالم ناصح يفتيهم بجواز ما تقدم من مخالفات).

هذه املخالفات جمرد أوهام وكوابيس ال وجود هلا يف الواقع إال واقعكم املحموم بمرض الشكوك
السنية ،وإال لوكنتم تعرفون املنهج السلفي وحترتمونه ،لكنتم رفعتم تلك املخالفات
يف الرشفاء من أهل ي
املزعومة إىل والة األمر احرتاما للمنهج السلفي الذي حرص عليه اإلمام الوادعي يف تربيته لطالبه.
وراجع لمزيد الفائدة رسالتي (منهج اإلمام الوادعي -رحمه هللا -في معاملة األمور) منشورة في شبكة العلوم السلفية
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قال معافى – عافانا هللا من بعض أخالقه ( : -لن يتجاوز تحريشك تحت مقعدتك ولن يشمها غيرك).

هذه واهلل ما تع يلمناها يف املنهج السلفي ،وال ع يلمها اإلمام الوادعي طالبه يف دماج.
قال معافى أصلحه هللا ( :األمر الثاني :التزلف لحكام ومسؤولي المملكة وفقه هللا ليرضوا عنك
ولعلك تصيب منهم لعاعة من لعاعات الدنيا).

ال واهلل لست متزلفا ألحد ومل تصلني لعاعة كام تسميها أنت  ،ولو جاءتني لقبلتها فليس حرام
عىل قبوهلا ألهنا من حكام بالد التوحيد حفظهم اهلل  .وأقسم باهلل العظيم بأنه ليس هناك من يدفعني وال
يؤزين إال املنهج السلفي الذي تربيت عليه ،بل وليس يل عند التحالف أي مصلحة وال راتب شهري وال
عطايا إال أنني أنرصهم هلل وذلك ملا يقومون به من جهد مبارك يف الدفاع عن حياض اإلسالم ومقدسات
املسلمني .
وهذا طعن واضح من معاىف  -هداه اهلل  -يف هذه البالد املباركة ومن شبكة مرسوقة تستأنف
رسقاهتا بالطعن يف بالد التوحيد ،وهو تشكيك قد سبقه به سلفه أبو بالل احلرضمي.
والحمد هلل رب العالمين،،،،،
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